
 

EURAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
Vahvistettu Euran lukion rehtorin viranhaltijapäätöksellä 2.2.2017/2 § 

 

1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 
 
1.1. Säännöt ovat voimassa kouluaikana koululle varatulla alueella sekä koulun 

järjestämissä koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa. 
1.2. Sääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä 

sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
1.3. Säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Säännöt perustuvat mainituilta osiltaan 

lainsäädäntöön. 
1.4. Koulun alueeksi katsotaan koko Euran koulukeskuksen alue. 
1.5. Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun 

opiskelijoille järjestämät tilaisuudet, retket ja opintomatkat.  
 

2. OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 
 
2.1. Koulussa kaikkia tulee kohdella yhdenvertaisesti kielellisestä, kulttuurisesta, 

seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai yksilöllisestä ominaisuudesta 
riippumatta. Kaikille on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen 
sekä oikeus yksityiselämän suojaan.1 

2.2. Opiskelijalla on oikeus viettää välitunnit ja vapaatunnit lukion oleskelu- ja 
opiskelutiloissa tai ulkona lukion piha-alueella. Opiskelijalla on oikeus poistua koulun 
alueelta. 

2.3. Opiskelijakunnan huone on kaikkien opiskelijoiden käytössä oleva tila, jonka 
siisteydestä opiskelijat vastaavat itse. 

2.4. Opiskelutila Onni on tarkoitettu vain omatoimiseen opiskeluun. Siellä ei saa häiritä 
muiden opiskelua esim. aiheuttamalla melua.  

2.5. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan 
koulun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. 
Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava rehtorille tai muulle koulun 
henkilökunnalle. 

2.6. Tapaturman satuttua siitä ilmoitetaan viipymättä kouluterveydenhoitajalle tai koulun 
henkilökunnalle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan tarvittava ensiapu. 

2.7. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. 2 
Opiskelijoiden tulisi tulla oppitunneille ajoissa ja antaa pyydettäessä selvitys 
mahdollisesta myöhästymisestä. 

2.8. Jos opiskelija syyllistyy kokeissa tai muussa suorituksessaan vilppiin tai jättää 
opettajalle arvioitavaksi plagiaatin, ko. suoritusta ei voida arvioida. Vilpiksi katsotaan 
myös vilpin yritys ja esimerkiksi matkapuhelimen epäilyttävä käyttö koetilanteessa 
voidaan tulkita vilpiksi. Vilpiksi katsotaan myös toisen opiskelijan avustaminen 
kokeessa.  

 
1 Suomen perustuslaki (731/1999) 16§,6§,7§,10§  
2 Lukiolaki 25§ 



     
  

3. TURVALLISUUS, VIIHTYVYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN 
 
3.1. Koulun alueella pyritään liikkumaan kaikilla kulkuneuvoilla erityistä varovaisuutta ja 

huomaavaisuutta noudattaen. 
3.2. Kulkuneuvot pysäköidään niille osoitetuille paikoille (Koulutie 9). 
3.3. Pyrimme kaikki omalla toiminnallamme, kohteliaisuudellamme ja rauhallisella 

käyttäytymisellämme edistämään koulun työrauhaa, siisteyttä ja viihtyisyyttä. 
3.4. Koulussa ei saa esiintyä päihtyneenä. Kouluun ei tuoda päihteitä. 
3.5. Tupakointi on kielletty koulun alueella.3 
3.6. Oppitunneilla opiskelija voi käyttää matkapuhelintaan ja tietokonettaan opettajan 

ohjeistuksen mukaan. Matkapuhelimen ja muiden laitteiden käytöstä määrää kukin 
opettaja omilla oppitunneillaan niiden opetuksellisen ja tiedollisen lisäarvon harkittuaan. 
Oppituntien kuvaaminen ja äänittäminen ilman opettajan lupaa eivät ole sallittuja. 
Mahdollinen lupa on vain yksilöityyn tarkoitukseen eikä oikeuta ilman lupaa esimerkiksi 
oppituntien suoratoistoon tai julkaisuun sosiaalisessa mediassa.    

3.7. Koulussa on automaattinen kameravalvonta. Kameravalvontaa säätelee 
henkilötietolaki.4 

3.8. Opiskelijan ei tule ottaa kouluun mukaan opiskelun kannalta tarpeettomia arvoesineitä 
eikä suurta määrää rahaa. Koulussa ei tarpeettomasti säilytetä henkilökohtaisia 
tavaroita, esim. talviliikuntavarusteita ko. liikuntajakson päätyttyä. 
 

4. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN 
 
4.1. Järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun kotisivuilla ja lukuvuosioppaassa. 

Järjestyssäännöistä keskustellaan vuosittain ryhmänohjaustuokiossa sekä 
opettajainkokouksessa.  

4.2. Järjestyssääntöjä tarkistetaan vuosittain opettajainkokouksessa. Oppilaskunnan 
hallituksella on osallistumis- ja puheoikeus opettajainkokouksessa ja se voi esittää 
muutoksia järjestyssääntöihin.  
 

5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO JA PÄIVITYS 
 

Järjestyssääntöjen laadintaan ja päivitykseen osallistuu koulun henkilökunta ja 
opiskelijakunnan hallituksen jäsenet. 
 
Järjestyssäännöt astuvat voimaan 2.2.2017. 
Päivitetyt järjestyssäännöt on hyväksytty opettajainkokouksessa 25.11.2020. 

 
3 Tupakkalaki 2§,12§, Euran valtuuston päätös 60§ (12.11.2012) 
4 Henkilötietolaki 5,6,7,9,24,32 ja 34§ 


